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บทที่ 2
ประเภทและลักษณะของตลาด
ตลาดเปนสถานที่ที่มีคนมาอยูรวมกันเปนจํานวนมากทั้งผูขายของ ผูชวยขายของ ผูสงสินคา
และผูซื้อสินคา และเปนแหลงที่มีการประกอบกิจกรรมตางๆ มากมาย จึงเปนแหลงที่ทําใหเกิดของเสีย
และมลพิษจํานวนมาก เชน ขยะ น้ําเสีย กลิ่นเหม็น เสียงดัง ควันจากการประกอบอาหาร ฯลฯ ตลาดที่ไมมี
ระบบการควบคุมดูแล และกําจัดของเสียเหลานี้ดีพอ จะทําใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม กอใหเกิด
เหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชน ประกอบกับตลาดสวนใหญจะตั้งอยูในชุมชนจึงทําใหประชาชนที่
ไดรับผลกระทบจากตลาดมีจํา นวนมาก กฎหมายจึง ไดมีก ารแบง ตลาดออกเปน ประเภทตา งๆ เพื่อ
ความสะดวกในการตรวจสอบและควบคุมตลาดแตละประเภท
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 ไดจําแนกตลาดออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
ตลาดประเภทที่ 1 ไดแก ตลาดที่มีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการเปนการประจํา
หรืออยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
ตลาดประเภทที่ 2 ไดแก ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการเปนการประจํา
หรืออยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
ตลาดประเภทที่ 3 ไดแก ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการชั่วคราวหรือ
เปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด
โดยตลาดในแตละประเภทจะมีรายละเอียดที่กําหนดหลักเกณฑและสุขลักษณะแตกตางกันไป
ในแตละประเภท เพื่อเปนกรอบใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปพิจารณาออกขอบังคับตามความ
เหมาะสม ดังนี้

2.1 ตลาดประเภทที่ 1
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 ขอ 5 - ขอ 11 ไดกําหนดลักษณะของตลาดประเภทที่ 1 ดังนี้
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2.1.1 พื้นที่ตลาด ตองมีเนื้อ ที่ตามความเหมาะสม โดยมีสวนประกอบของสถานที่และ
สิ่งปลูกสราง คือ อาคารสิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของ ที่ขนถายสินคา สวมและที่ถายปสสาวะ ที่รวบรวม
มูลฝอยและที่จอดรถ
ขอแนะนํา การขออนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ 1 สําหรับตลาดที่จะสรางใหม ควร
กําหนดใหผูที่จะขออนุญาตจัดตั้งตลาดใหมยื่นแบบแปลนและแผนผังบริเวณที่ตั้งของอาคารตลาด และ
อาคารสวนประกอบอื่นๆ ของตลาด ใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณากอนทําการกอสรางอาคารตลาด เพื่อ
เจาพนักงานทองถิ่นจะไดแนะนําใหปรับปรุงแกไขแบบแปลนใหถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคาร และกฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาด
2.1.2 อาคารสิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของ
ตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑ และสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
1) มีถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวา 4 เมตร และมีทางเขาออกบริเวณ
ตลาดกวางไมนอยกวา 4 เมตร อยางนอยหนึ่งทาง ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูที่มาใชบริการใน
ตลาดและผูขายของในการขนสงสินคา การรักษาความสะอาด และเก็บขนขยะออกจากตลาด รวมถึง
ประโยชนที่จะทําใหรถดับเพลิงสามารถเขาไปดับเพลิงกรณีเกิดอัคคีภัย
2) ตัวอาคารทําดวยวัสดุถาวร มั่นคง แข็งแรง เพื่อความปลอดภัยในการใชสอย
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
3) หลังคาสรางดวยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาตองมี
ความเหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้นๆ เพราะจะเปนการชวยระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ
สําหรับอาคารตลาดที่มีการระบายอากาศโดยใชพัดลมดูดอากาศ หรือกรณีเปนอาคารปดติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หลังคาตลาดไมจําเปนตองสูงมาก
4) พื้นทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ทําความสะอาดงาย และไมมีน้ําขัง
เพราะหากพื้นตลาดไมเรียบหรือชํารุดเปนหลุมบอ จะทําใหมีน้ําขัง เปนแหลงสะสมความสกปรก ทําให
ทําความสะอาดไดยาก
5) ฝาผนังทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ และทําความสะอาดงาย ฝาผนังที่มี
สีออนๆ จะชวยใหมองเห็นความสกปรกไดงาย และชวยใหตลาดดูสวางขึ้น
6) ประตูมีความกวางไมนอยกวา 2 เมตร ทั้งนี้เพื่อใหสามารถปองกันสัตวตางๆ เขา
ไปพลุกพลานในตลาด การกําหนดความกวางของประตูก็เพื่อประโยชนในการใชสอยของประชาชน
และผูขายของ ทําใหการขนสงสินคาเขาออกตลาดเปนไปโดยสะดวก และประตูตลาดควรจะปดเปน
ประจําหลังจากตลาดปดบริการ

6

บทที่ 2 ประเภทและลักษณะของตลาด

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

7) ทางเดินภายในอาคารสําหรับผูซื้อมีความกวางไมนอยกวา 2 เมตรเพื่อประโยชน
ในการสัญจรของประชาชนที่เขามาซื้อสินคาในตลาด รวมถึงใชในการขนสงสินคาเขาออกไปตามแผง
จําหนายสินคาตางๆ ไดโดยสะดวกและชวยใหแผงจําหนายสินคาไมแออัดจนเกินไป
8) มีการระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ ไมใหเกิดกลิ่นเหม็นอับ
ขอแนะนํา กรณีที่จัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ในการกอสรางตลาดตอง
คํานึงถึงทิศทางลม การระบายอากาศภายในตลาดควรมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละ 10 ของพื้นที่
อาคารตลาด แผงจําหนายสินคาที่มีการใชเตาไฟในการปรุงอาหารควรตั้งอยูในที่มีอากาศถายเทไดดี ใน
กรณีที่ไมอาจจัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติได ใหจัดใหมีการระบายอากาศโดยใชอุปกรณ
ชวยในการระบายอากาศ เช น พัดลมดู ดอากาศ โดยอุ ปกรณระบายอากาศตอ งทํางานตลอดเวลาใน
ระหวางที่ตลาดเปดบริการ การนําอากาศภายนอกเขา และการระบายอากาศทิ้งดังกลาว ตองไมกอใหเกิด
ความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนผูอยูในบริเวณใกลเคียง
9) ความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดไมนอยกวา 100 ลักซ เวนแตที่แผงขาย
สินคาหรือเขียงจําหนายเนื้อสัตว ตองมีความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 200 ลักซ ทั้งนี้ ตองไมใชแสง
หรือวัสดุอื่นที่ทําใหสีของสินคาเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติ
ขอแนะนํา การใชแสงหรือวัสดุอื่นที่ทําใหสีของสินคาเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติ
ทําใหผูซื้อไมสามารถพิจารณาสินคาที่จะซื้อไดตามสภาพที่เปนจริง เชน การใชไฟสีแดงที่แผงจําหนาย
เนื้อสัตวเพื่อใหเนื้อมีสีแดงมากขึ้น เปนตน ในการตรวจสอบความเขมของแสงสวางในอาคารตลาดวา
เพียงพอหรือไม ทําไดโดยใชเครื่องมือวัดความเขมแสงสวาง ถาไมมีเครื่องมือวัดความเขมแสงสวางให
พิจารณาวาสามารถมองเห็นตัวหนังสือตรงบริเวณนั้นหรือไม ถามองเห็นไดชัดเจนก็ถือวาความเขมของ
แสงสวางเพียงพอ สําหรับตลาดที่เปดใหบริการเวลากลางคืนควรจัดใหมีระบบจายพลังงานไฟฟาสํารอง
สําหรับกรณีฉุกเฉิน แยกเปนอิสระจากระบบที่ใชอยูตามปกติและสามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อ
ระบบจายพลังงานไฟฟาปกติหยุดทํางาน
10) แผงขายสินคาเปนแบบปดทึบ ทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียงและทํา
ความสะอาดงาย มีพื้นที่แผงไมนอยกวา 2 ตารางเมตร สูงจากพื้นไมนอยกวา 60 เซนติเมตร และมีทางเขา
แผงของผูขายของ กวางไมนอยกวา 70 เซนติเมตร มีที่นั่งสําหรับผูขายของไวโดยเฉพาะอยางเหมาะสม
แยกตางหากจากแผงและสะดวกตอการเขาออก การที่กําหนดใหดานบนของแผงขายสินคาตองมีความ
ลาดเอียงเพื่อปองกันน้ําขังอยูบนแผง และการกําหนดความสูงของแผงเพื่อปองกันสิ่งสกปรกจากพื้น
กระเด็นขึ้นมาปนเปอนกับสินคาบนแผง
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11) จั ด ให มี น้ํ า ประปาอย า งเพี ย งพอสํ า หรั บ ล า งสิ น ค า หรื อ ล า งมื อ โดยระบบท อ
สําหรับแผงขายอาหารสดตองมีกอกน้ําไมนอยกวา 1 กอกน้ําตอ 2 แผง และมีการวางทอในลักษณะที่
ปลอดภัย ไมเ กิด การปนเปอ นจากน้ํา โสโครก ไมติด หรือ ทับกับ ทอ อุจ จาระ และตอ งจัด ใหมีที่เ ก็บ
สํารองน้ําใหมีปริมาณเพียงพอและสะดวกตอการใช
12) มีทางระบายน้ําทําดวยวัสดุถาวร เรียบ ทางระบายน้ําภายในตลาดตองเปนแบบเปด
สวนทางระบายน้ํารอบตลาดตองเปนแบบรูปตัวยูและมีตะแกรงปดที่สามารถเปดทําความสะอาดไดงาย
มีความลาดเอียงระบายน้ําไดสะดวก มีบอดักมูลฝอย บอดักไขมัน และระบบบําบัดน้ําเสีย โดยน้ําทิ้งตอง
ไดมาตรฐานน้ําทิ้งตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร เวนแตจะไดจัดสงน้ําเสียไปบําบัดในระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมของราชการสวนทองถิ่นโดยไดเสียคาบริการตามอัตราของราชการสวนทองถิ่นนั้น
ขอแนะนํา ในการกอสรางทางระบายน้ําควรวางตามแนวตรงที่สุดเทาที่จะทําได โดย
ตองมีสวนลาดเอียงไมต่ํากวา 1 ใน 200 หรือตองมีสวนลาดเอียงเพียงพอใหน้ําไหลเร็วไมต่ํากวา 60
เซนติเมตรตอวินาที ขนาดของทางระบายน้ําตองมีความสัมพันธกับปริมาณน้ําเสียของตลาด แตตองมี
ความกวางภายในโดยวัดที่ขอบบนสุดไมนอยกวา 10 เซนติเมตร
13) ตองจัดใหมีเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ติดตั้งไวใน
บริเวณที่เห็นไดงาย ซึ่งตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ไดกําหนดใหอาคารตลาดตองติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถืออยางใดอยางหนึ่งไดแก
- โฟมเคมี
ขนาดบรรจุไมนอยกวา
10 ลิตร
- กาซคารบอนไดออกไซด ขนาดบรรจุไมนอยกวา
4 กิโลกรัม
- ผงเคมีแหง
ขนาดบรรจุไมนอยกวา
4 กิโลกรัม
- เฮลอน (HALON 1211) ขนาดบรรจุไมนอยกวา
4 กิโลกรัม
โดยเลือกติดตั้งเครื่องดับเพลิงตามประเภทของวัสดุที่มีในแตละชั้นของอาคารตลาด
และใหติดตั้งจํานวน 1 เครื่อง ตอพื้นที่อาคารไมเกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไมเกิน 45 เมตร แตตอง
ไมนอยกวาชั้นละ 1 เครื่อง และตองติดตั้งใหสวนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไมเกิน 1.50
เมตร ในที่มองเห็นสามารถอานคําแนะนําการใชได สามารถนําไปใชงานไดโดยสะดวก และตองอยูใน
สภาพที่ใชงานไดตลอดเวลา
2.1.3 ที่ขนถายสินคา ตองจัดใหมีและอยูในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพื้นที่เพียงพอ
สําหรับการขนถายสินคาในแตละวัน และสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษาความสะอาด
ข อ แนะนํ า ที่ ข นถ า ยสิ น ค า ควรอยู ใ กล กั บ ตั ว อาคารตลาดเพื่ อ สะดวกในการขนส ง
สินคาเขาตลาด และไมควรใหมีการตั้งแผงขายสินคากีดขวางการขนถายสินคา พื้นบริเวณที่ขนถายสินคา
ควรทําดวยวัสดุ ถาวร แข็งแรง เรียบ เพื่อสะดวกในการทําความสะอาด
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2.1.4 สวมและที่ถายปสสาวะ ตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้
1) ตั้งอยูในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด
2) มีระบบการขับเคลื่อนอุจจาระและปสสาวะลงสูที่เก็บกัก ซึ่งจะตองปองกันสัตว
และแมลงพาหะนําโรคได และไมปนเปอนแหลงน้ําธรรมชาติและน้ําใตดินทุกขั้นตอน
3) หองสวมตองสรางดวยวัสดุทนทานและทําความสะอาดงายมีขนาดเนื้อที่ภายใน
ไมนอยกวา 0.90 ตารางเมตรตอหนึ่งที่นั่ง และมีความกวางภายในไมนอยกวา 0.90 เมตร ประตูเปนชนิด
เปดออกและมีผนังกั้น เพื่อมิใหประตูเปดสูตลาดโดยตรง
4) ระยะดิ่งระหวางพื้นถึงสวนต่ําสุดของคาน หรือเพดาน หรือสิ่งอื่นที่ติดกับคาน
หรือเพดานตองไมนอยกวา 2.00 เมตร และมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละสิบของพื้นที่หองหรือมี
พัดลมระบายอากาศ
5) พื้นหองสวมตองมีความลาดเอียงไมนอยกวา 1:100 และมีจุดระบายน้ําทิ้งใน
ตําแหนงต่ําสุดของพื้นหอง
6) กรณีเปนโถสวมชนิดคอหานตองสูงจากพื้นไมนอยกวา 0.20 เมตร
7) มีทอระบายอุจจาระลงสูถังเก็บกัก ซึ่งตองมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 10
เซนติเมตร มีความลาดเอียงไมนอยกวา 1:10
8) มีทอระบายกาซขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 2.50 เซนติเมตร สูงเหนื อ
หลังคาสวมหรือสูงจนกลิ่นเหม็นของกาซไมรบกวนผูอื่น
9) ความเขมของแสงสวางในหองสวมไมนอยกวา 100 ลักซ
10) จัดใหมีกระดาษชําระ หรือน้ําสําหรับชําระใหเพียงพอสําหรับหองสวมทุกหอง
2.1.5 จํานวนสวมและที่ถายปสสาวะ ตองจัดใหมีอยางเพียงพอและเหมาะสม ดังนี้
1) สวมตองมีไมนอยกวา 6 ที่ ตอจํานวนแผงไมเกิน 40 แผง โดยแยกเปน สวมชาย 2 ที่
สวมหญิง 4 ที่ และใหเพิ่มทั้งสวมชายและสวมหญิงอีก 1 ที่ และ 2 ที่ ตามลําดับตอจํานวนแผงที่เพิ่มขึ้น
ทุก 25 แผง
2) ที่ ถ า ยป ส สาวะชายต อ งจั ด ให มี ไ ม น อ ยกว า จํ า นวนส ว มชายและอยู ใ นบริ เ วณ
เดียวกัน
3) อางลางมือตองจัดใหมีไมนอยกวา 1 ที่ ตอสวม 2 ที่ และที่ถายปสสาวะ 2 ที่
ฉะนั้นโดยสรุป อยางนอยที่สุด ตลาดที่มีแผงขายสินคาไมเกิน 40 แผง ตองจัดใหมี
สวมชาย 2 ที่ พรอมที่ถายปสสาวะ 2 ที่ มีสวมหญิง 4 ที่ และมีอางลางมือ 2 ที่ ในสวมชาย และอีก 2 ที่ ใน
สวมหญิง และเพื่อใหถูกสุขอนามัยบริเวณอางลางมือควรจัดหาสบูสําหรับลางมือไวบริการดวย
บทที่ 2 ประเภทและลักษณะของตลาด
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2.1.6 ที่ร วบรวมมูล ฝอย ตอ งมีลัก ษณะเปน สิ่ง ปลูก สรา งถาวร หรือ เปน ที่พัก มูล ฝอยที่
เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเหมาะสมกับตลาดนั้นๆ มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยใน
แตละวัน มีการปกปดสามารถปองกันสัตวเขาไปคุนเขี่ยได ตั้งอยูนอกตัวอาคารตลาดและอยูในพื้นที่ที่รถ
เขาออกไดสะดวก
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดกําหนดใหตลาดมีที่รองรับมูลฝอย
โดยมีลักษณะ ดังตอไปนี้
1) ผนังตองทําดวยวัสดุถาวรและทนไฟ
2) พื้นผิวภายในตองเรียบและกันน้ําซึม
3) ตองมีการปองกันกลิ่นและน้ําฝน
4) ตองมีการระบายน้ําเสียจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลลงสูระบบบําบัดน้ําเสีย
5) ตองมีการระบายอากาศและปองกันน้ําเขา
6) ตองมีความจุไมนอยกวา 1.2 ลิตรตอพื้นที่ของอาคารหนึ่งตารางเมตร
7) ตองจัดไวในที่ที่สามารถขนยายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไดโดยสะดวกและตอง
มีระยะหางจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไมนอยกวา 4 เมตร แตถาที่รองรับขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูลมีขนาดความจุเกินกวา 3 ลูกบาศกเมตร ตองมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาวไมนอยกวา
10 เมตร
2.1.7 ที่จอดรถ ตองจัดใหมีตามความเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด ทั้งนี้เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหแกผูมาใชบริการในตลาด และเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยบริเวณรอบตลาด
ป อ งกั น ไม ใ ห เ กิ ด ป ญ หาด า นการจราจร ส ว นในการกํ า หนดลั ก ษณะและขนาดของที่ จ อดรถนั้ น
กฎกระทรวงไดใหอํานาจแกเจาพนักงานทองถิ่นในการกําหนดตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก
สภาพพื้นที่ของตลาด จํานวนรถที่เขามาใชบริการในตลาด ซึ่งถาตลาดมีพื้นที่จํากัดก็อาจกําหนดใหสราง
เปนอาคารที่จอดรถ หรือถาตลาดมีพื้นที่มากก็สามารถสรางเปนลานที่จอดรถได

2.2 ตลาดประเภทที่ 2
ตามกฎกระทรวงฉบั บที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบั ญญัติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 ข อ 12 – ข อ 15 ได กํ า หนดลั ก ษณะของตลาดประเภทที่ 2 ซึ่ ง มี ลั ก ษณะแตกต า งกั บ ตลาด
ประเภทที่ 1 คือ เปนตลาดที่ไมมีโครงสรางตัวอาคาร และในการกําหนดรายละเอียดปลีกยอยที่เกี่ยวกับ
เรื่องสุขลักษณะตางๆ จะนอยกวาตลาดประเภทที่ 1 ดังนี้
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2.2.1 พื้นที่ตลาด ตองมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม และใหมีบริเวณที่จัดไวสําหรับผูขายของ
สวมและที่ถายปสสาวะ และที่รวบรวมมูลฝอย
ขอแนะนํา เนื่องจากตลาดประเภทที่ 2 จะเปนตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคารตลาด การขอ
อนุญาตจัดตั้ง ควรกําหนดใหผูที่จะขออนุญาตจัดตั้งตลาดยื่นแผนผังบริเวณที่ตั้งของแผงขายสินคา สวม
และที่ถายปสสาวะ ที่รวบรวมมูลฝอย ใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาเพื่อเจาพนักงานทองถิ่นจะได
แนะนําการกําหนดตําแหนงที่ตั้งของแผงขายสินคา สวมและที่ถายปสสาวะ และที่รวบรวมมูลฝอย ให
ถูกตองตามหลักเกณฑขอกําหนดในกฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาด
2.2.2 บริเ วณที่ จัด ไวสํา หรับ ผูข ายของ ตอ งมีและเป นไปตามหลั กเกณฑและสุ ขลักษณะ
ดังตอไปนี้
1) พื้นทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ทําความสะอาดงาย และไมมีน้ําขัง
2) จัดใหมีรั้วที่สามารถปองกันสัตวตางๆ เขาไปพลุกพลานในตลาดได
3) แผงขายสินคา ตองทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และทําความสะอาดงาย
สูงจากพื้นไมนอยกวา 60 เซนติเมตร ดานลางของแผงไมใชเปนที่เก็บหรือสะสมสินคาและของอื่นๆ และ
มีทางเขาแผงสําหรับผูขายของกวางไมนอยกวา 70 เซนติเมตร
4) ทางเดินสําหรับผูซื้อมีความกวางไมนอยกวา 2 เมตร
5) จัดใหมีน้ําประปาหรือน้ําที่สะอาดไวใชในตลาดอยางเพียงพอ
6) มี ท างระบายน้ํ า รอบตลาดแบบเป ด ทํ า ด ว ยวั ส ดุ ถ าวร เรี ย บ มี ค วามลาดเอี ย ง
ระบายน้ําไดสะดวก มีบอดักมูลฝอย บอดักไขมัน บอพักน้ําเสีย และมีการบําบัดน้ําเสีย ดังนี้
- ทองที่ที่ใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ตองจัดใหมีระบบบําบัด
น้ําเสียและน้ําทิ้งตองไดมาตรฐานน้ําทิ้งตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
- ทอ งที่ที่ ยัง ไมใ ชบั งคับกฎหมายว าด ว ยการควบคุ มอาคารใหมีบ อพั กน้ํ า
เสียกอนระบายน้ําออกจากตลาดสูทอสาธารณะ ทั้งนี้ตองไมระบายน้ําสูแหลงน้ําสาธารณะและไมกอใหเกิด
เหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชนขางเคียง
ขอแนะนํา ควรจัดใหมีทางระบายน้ํารอบตลาดใหเหมาะสมโดยอาจดําเนินการ
กอสรางตามเกณฑของตลาดประเภทที่ 1
2.2.3 ส ว มและที่ ถ า ยป ส สาวะ ต อ งเป น ไปตามหลั ก เกณฑ สุ ข ลั ก ษณะและมี จํ า นวน
เชนเดียวกับตลาดประเภทที่ 1 ตามขอ 2.1.4 (ขอยอย 2) – 10) และขอ 2.1.5 ตามลําดับ ดังไดกลาวมาแลว
และตองตั้งอยูในที่ที่เหมาะสมนอกบริเวณแผงขายสินคา
บทที่ 2 ประเภทและลักษณะของตลาด
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2.2.4 ที่รวบรวมมูลฝอย ตองมีลักษณะเปนที่พักมูลฝอยที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวา
เหมาะสมกับตลาดนั้นๆ มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแตละวัน มีการปกปดสามารถ
ปองกันสัตวเขาไปคุยเขี่ยได ตั้งอยูนอกบริเวณแผงขายสินคา และอยูในพื้นที่ที่รถเขาออกไดสะดวก
ขอแนะนํา เพื่อความสะอาดและสุขลักษณะที่ดีการกอสรางที่รวบรวมมูลฝอย ควร
พิจารณาดําเนินการใหเหมาะสมเชนเดียวกับการกอสรางที่รวบรวมมูลฝอย ของตลาดประเภทที่ 1

2.3 ตลาดประเภทที่ 3
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 ขอ 16 – ขอ 19 ไดกําหนดลักษณะของตลาดประเภทที่ 3 ซึ่งเปนตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคาร
และมีการดําเนินกิจการในลักษณะเปนการชั่วคราว หรือเปนครั้งคราว หรือตามวันที่กําหนด ดังนี้
2.3.1 พื้นที่ตลาด ตองมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม และใหมีบริเวณที่จัดไวสําหรับผูขายของ
สวม ที่ถายปสสาวะ และที่รวบรวมมูลฝอย
ขอแนะนํา เนื่องจากตลาดประเภทที่ 3 เปนตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคาร และดําเนิน
กิจการชั่วคราว หรือเปนครั้งคราว ดังนั้น ผูที่จะขออนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทดังกลาว ตองยื่นแผนผัง
บริเวณตลาดแสดงที่ตั้งของแผงขายสินคา สวมและที่ถายปสสาวะ ที่รวบรวมมูลฝอย ตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นเพื่อใชประกอบการพิจารณาอนุญาต พรอมทั้งระบุวันเวลาที่จะเปดปดตลาดใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นทราบ
2.3.2 บริเวณที่จัดไวสําหรับผูขายของ ตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะตามที่
กําหนด ดังตอไปนี้
1) แผงขายสินคาสูงจากพื้นไมนอยกวา 60 เซนติเมตร
2) ทางเดินระหวางแผงสําหรับผูซื้อตองกวางไมนอยกวา 2 เมตร
3) จัดใหมีน้ําประปาหรือน้ําที่สะอาดไวใชในตลาดอยางเพียงพอ
4) จัดใหมีตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณทอระบายน้ํากอนปลอยน้ําทิ้งลงทอระบายน้ํา
สาธารณะ
2.3.3 สวมและที่ถายปสสาวะ ตองเปนไปตามหลักเกณฑ สุขลักษณะและจํานวนเชนเดียวกับ
ตลาดประเภทที่ 1 และ 2 เวนแตจะจัดใหมีสวมเคลื่อนที่ หรือมีสวมสาธารณะ หรือสวมของหนวยงาน
ราชการที่ไดรับอนุญาตใหใชอยูใกลเคียง หางไมเกิน 100 เมตร
2.3.4 ที่รวบรวมมูลฝอย มีลักษณะตามที่กําหนดเชนเดียวกับตลาดประเภทที่ 2
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บทที่ 2 ประเภทและลักษณะของตลาด

